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О Б Щ И Н А   Б Е Л О В О,     О Б Л А С Т   П А З А Р Д Ж И К 
 

п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu 
 
 
УТВЪРДИЛ:…….…………/п/…………………………. 
Костадин Георгиев Варев 
Кмет на Община Белово 
дата 22.01.2019 год.   

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД   

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 2 

Днес 14.01.2019 г. в 10,00 часа в сесийна зала на община Белово на открито 
заседание се събра Комисия, назначена на основание на чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед 
№ 355 от 18.12.2018 год. за подбор на кандидати и участници, разглеждане и оценка на 
оферти постъпили по реда на обявената процедура от ЗОП /чл.18, ал.1, т.1/ - ,,Открита 
процедура,, с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми 
на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици до 16 годишна 
възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на 
Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център за деца с 
увреждания по утвърдени направления" ID: 00112-2018-0012 в състав: 

Председател:  

Ненка Тодорова – икономист, Зам. Кмет и Гл. счетоводител към община Белово 

Членове:   

1. Цветелина Митева – адвокат към община Белово;  
2. Цветозара  Блажева – Секретар на община Белово; 
3. Мария Митова – юрист към Община Белово; 
4. Спасимира Илиева – Директор и Социален работник в ДЦДУ – град Белово. 

Резерви: 

1. Ирина Искрова -  гл.специалист „УС и ХП” в Община Белово; 
2. Анета  Кечева – Директор на дирекция „Специализирана администрация” към Община 

Белово. 

Председателят на комисията провери присъствието на членовете и се убеди, че са 
налице всички условия за протичане на заседанието. На публичното заседание не 
присъстваше представител на кандидата. Нямаше представители на средствата за масово 
осведомяване. 
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Председателя на комисията запозна присъстващите  с резултата от оценяване на 
офертата по показатели в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал.3 от ППЗОП.  До този 
етап на оценка е допусната една оферта - Оферта с вх. номер  РОП – 397/17.12.2018г. от 
участник ЕКОЛЕС 83” ЕООД, град Белово,, бул. „Освобождение” № 80. 

Преди отваряне на ценовото предложение членовете на комисията се увериха, че плика 
с надпис „Ценово предложение“ е с ненарушена цялост.  

Комисията пристъпи към отваряна на плик с надпис „Ценово предложение“:  

Предложената цена от участник ЕКОЛЕС 83” ЕООД, град Белово,, бул. 
„Освобождение” № 80 с оферта с вх. номер  РОП – 397/17.12.2018г. е : 

• Цена от  2.50 лв./два лева и петдесет стотинки/ на километър без ДДС за автобус 
със седящи над 22 места от бюджета на Община Белово и предоставената финансова 
подкрепа по Закона за държавните помощи. 

• Цена от 2,00 лв./ два лева / на километър без ДДС за автобуси и бусове  под 21 
седящи места без ДДС от бюджета на Община Белово и предоставената финансова 
подкрепа по Закона за държавните помощи. 

С оповестяване на предложената цена приключи публичната част на заседанието и от 
този момент комисията продължава своята работа на закрито заседание. 
 

На 16.01.2019 г. в закрито заседание в изпълнение на поставените й задачи, комисията 
извърши проверка на ценовото предложение на участника, по отношение същото 
изготвено ли е в съответствие с образеца на Възложителя налице ли са техническа/и или 
аритметична/и грешка/и в предложението. Комисията констатира, че представеното от 
участника ценово предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

 
Съобразно Методика за комплексна оценка определяне на стойността на Оценка на 

Ценово предложение (финансов показател), Показател „Б - Предложена цена” се 
извършва като: 

Б1 = (Цmin / Цi)*100, където: 

Б 1- Показател „Б - Предложена цена” (финансовия показател на оценявания участник); 

Б1 /Еколес 83 ЕООД/  = ( 2.00 лв. / 2.00 лв.) * 100 = 100 точки. 

 

Б2 = (Цmin / Цi)*100, където: 

Б 2- Показател „Б - Предложена цена” (финансовия показател на оценявания участник); 

Б2 /Еколес 83 ЕООД/  = ( 2.50 лв. / 2.50 лв.) * 100 = 100 точки. 

Цmin 1- Най-ниската предложена цена в офертите за изпълнение на обществената поръчка 
в лева без ДДС./ за автобуси и микробуси с места до 22 бр./ 
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Цmin 2- Най-ниската предложена цена в офертите за изпълнение на обществената поръчка 
в лева без ДДС./ за автобуси и микробуси с места над 22 бр./ 

Цi 1- Цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без ДДС, предложена в 
оценяваната оферта, съгласно Ценовото предложение на оценявания (i-тия) участник/ за 
автобуси и микробуси с места до 22 бр./ 

Цi 2- Цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без ДДС, предложена в 
оценяваната оферта, съгласно Ценовото предложение на оценявания (i-тия) участник/ за 
автобуси и микробуси с места над 22 бр./ 

Б = (Б1+ Б2) /2  

Б /Еколес 83 ЕООД/  = (100+ 100) /2 = 100 точки. 

Показателят се определя, както следва: 

Б1 –до 22 седящи 

Б2 – над 22 седящи места 

Участник „Еколес 83“ ЕООД получава 100 точки при оценка на Ценово предложение 
(финансов показател).  

„Оценка на ценово предложение” с максимална стойност 100 т. и относителна тежест на 
показателя в комплексната оценка : 50 %. 

Относителна тежест на ценовото предложение е 100 точки * 50 %  = 50 точки. 

 

След изчисляване на „Оценка на ценовото предложение“  на участник „Еколес 83“ 
ЕООД комисията приключи заседание и насрочи следващо за 18.01.2019 г. от 12:30 часа за 
изчисляване на Комплексната оценка (КО) на офертата. 

На следващо заседание, провело се на 18.01.2019г. от 12:30 часа комисията в 
изпълнение на поставените й задачи извърши Комплексната оценка (КО) на офертата, 
съобразно предварително обявената в тръжната документация Методика за изчисляване 
на комплексна оценка на офертите по процедурата. 

Съгласно Методиката за комплексна оценка критерият за оценка на офертите в 
процедурата е „икономически най-изгодната оферта”, и ее определя въз основа на 
оптимално съотношение качество/цена (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП), което се оценява въз 
основа на цената и на показатели включващи качествени аспекти свързани с изпълнението 
на предмета на обществената поръчка за услуга.  

Комплексната оценка (КО) на офертите на участниците в процедурата се определя 
като сбор от оценките от посочените по-долу основни показатели, умножени по 
коефициент, определящ тежестта им в общата оценка по следната формула: 

КО = (Ах50%) + (Бх50%), където:  

КО – Комплексна оценка  

А – Концепция за изпълнение на поръчката / Организация за изпълнение на поръчката/  

Б – Оценка на Ценово предложение (финансов показател ).  
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Относителна тежест на основните показатели за оценка е както следва:  

 А – „Концепция за изпълнение на поръчката / Организация за изпълнение на 
поръчката/ ” с максимална стойност 100 т. и относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка : 50 %;  

 Б – „Оценка на ценово предложение” с максимална стойност 100 т. и относителна 
тежест на показателя в комплексната оценка : 50 %;  

Максималната възможна Комплексна оценка (КО) на офертата е 100 т. Офертата, 
получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

КО  /Еколес 83 ЕООД/ = ( 40 х 50%) + ( 100 х 50%) = 20 + 50 = 70 точки. 

 

Комисията пристъпи към класииране на офертите, съобразно критерии 
„икономически най-изгодната оферта”: 

Първо място : Еколес 83 ЕООД  получил след комплексна оценка 70 точки. 

 

Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 
18.01.2019 г. в 14:00 часа и го предаде на Възложителя за одобрение. 

 
 
Председател:  

Ненка Тодорова – ………………/п/ …………………………….. 

Членове:   

1. Цветелина Митева – ……………/п/ …………………………….  
 

2. Цветозара  Блажева – …………/п/ ……………………………… 
 
 

3. Мария Митова – ……………/п/ ………………………………… 
 

4. Спасимира Илиева – …………/п/ ……………………………….. 

 
/п/ - заличена информация по ЗЗЛД  


